
Artikel untuk corporate blog di Sepulsa.com 

Online vs voucher isi ulang 

Pulsa telepon tampaknya menjadi kebutuhan penting untuk kelangsungan komunikasi. 

Karena masa aktif kartu tidak seumur hidup, kita harus mengisi ulang agar dananya cukup 

untuk koneksi internet, mengirim pesan singkat maupun menelepon. Yang pasti, isi pulsa itu 

penting hukumnya agar komunikasi tetap berjalan. Benar, kan? 

Di era yang serba digital ini, kita sebagai pengguna smartphone mengharapkan metode 

pengisian cepat bahkan sering harus mendadak. Faktor kebutuhan menelepon, mengirim 

tugas atau sekedar membalas email menjadi alasan utama kenapa kita sering panic apabila 

pulsa habis di waktu tertentu.  

Kebutuhan yang urgent ini dapat diatasi dengan isi ulang pulsa online. Dengan 

menggunakan layanan internet dan website terpercaya, Anda dapat mengisi pulsa secara 

online kapan saja.  

Perbedaan signifikan antara isi pulsa online vs voucher isi ulang: 

- Transaksi dimana saja dalam hitungan detik 

Keuntungan mengisi pulsa online adalah, transaksi yang dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja. Layanan isi pulsa online ‘buka’ setiap saat meski kalender merah. Jadi, dalam 

keadaan mendesak, Anda cukup membuka aplikasi isi ulang pulsa online dan memasukkan 

data yang diperlukan; membayar nominalnya dan pulsa pun segera masuk dalam hitungan 

detik.  

- Layanan cepat tanpa agen 

Saat kita berada di jalan dan tidak ada kios ataupun agen pulsa yang tersedia, pengisian 

online memberikan kemudahan untuk ‘self-service’ berkat transaksi online lewat internet.  

- Harga lebih murah 

Dari segi harga, online vs voucher isi ulang memiliki perbedaan yang signifikan. Pembelian 

voucher isi ulang bisa lebih mahal dari nominal yang didapatkan. Selain itu, Anda juga harus 

meng-input sendiri kode voucher dengan susah payah. Lain halnya dengan pulsa online, 

selain praktis, harganya pun lebih murah. Tak jarang pula Anda akan mendapatkan deal 

menarik saat melakukan pembelian.  

- Tersedia banyak pilihan nominal  

Seringkali agen pulsa yang kita datangi tidak memiliki nominal voucher yang kita inginkan. 

Alhasil kita terpaksa membeli karena butuh. Anda tidak akan mengalami hal ini kalau 



melakukan pembelian lewat sistem online. Cukup mengisi form data maka pulsa dapat 

langsung ditambahkan ke kartu Anda. Nominalnya pun bisa dipilih  

- Membuka peluang bisnis 

Karena cepatnya sistem transaksi dan murahnya harga pulsa, pembelian secara online bisa 

membuka peluang usaha bagi Anda yang memiliki jiwa bisnis. Anda dapat menerima jasa 

pengisian pulsa secara cepat dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut. 


